
ZARZĄDZENIE NR 2387/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 listopada 2008 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków 
negocjacji z uczestnikami procesu realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 19 uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 
24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji 
i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (tekst jednolity uchwała Nr CXIII/1153/06 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.), § 6 ust. 3 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 
2007 r. (tekst jednolity zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. z późn. zm.) w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, oraz zarządzenia Nr 1978/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
27 września 2006 r. w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (LII) 
zarządza się, co następuje: 

§1

Powołuje się Zespół do spraw prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków negocjacji 
z uczestnikami procesu realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (LII), 
zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Przewodniczący: 
- Jerzy Marcinko    - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

2) Zastępcy Przewodniczącego: 
- Lidia Grudzień - Kruczek - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
- Elżbieta Adamczyk - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

3) Członkowie:
- Zofia Fedor    - Wydział Inwestycji
- Halina Banaś - Wydział Inwestycji



4) Członkowie uczestniczący w negocjacjach w zależności od przedmiotu i zakresu negocjacji:

Imię i Nazwisko Przedmiot i zakres negocjacji Miejska Jednostka 
Organizacyjna

Elżbieta Adamczyk
Piotr Dzięgiel

Sieci, obiekty i urządzenia 
wodociągowe.

Elżbieta Adamczyk
Piotr Dzięgiel

Sieci, obiekty i urządzenia
kanalizacji ogólnospławnej 
i sanitarnej oraz oczyszczalni 
ścieków.

Maciej Paczoski Sieci, obiekty i urządzenia 
kanalizacji opadowej.

Piotr Dzięgiel Sieci, obiekty i urządzenia 
energetyki cieplnej.

Ewa Mamuszka
Obiekty i urządzenia kultury 
fizycznej, w tym tereny 
rekreacyjne i urządzenia 
sportowe.

Ewa Mamuszka
Drogi, mosty (kładki dla 
pieszych) i parkingi 
ogólnodostępne wraz z 
oświetleniem i sygnalizacją.

Andrzej Boliński
Stanisław Rąb
Adam Nenko
Józef Mikulski
Bogdan Dudziński

Oświetlenia dróg i mostów

Piotr Trzepak
Jarosław Kołodziej

Sygnalizacja świetlna

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu

Krzysztof Marendziuk
Elżbieta Żarów

Sieci, obiekty i urządzenia 
energetyki cieplnej wraz z 
podłączeniami i urządzeniami 
pomiarowymi.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A.

Wanda Podwika
Adrian Rzewuski

Sieci, obiekty i urządzenia 
wodociągowe.
 Sieci, obiekty i urządzenia 
kanalizacji ogólnospławnej 
i sanitarnej oraz oczyszczalnie 
ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
S.A.

§2
Do zadań Zespołu należy:
1) prowadzenie negocjacji z uczestnikami procesu LII;
2) ustalanie zakresów rzeczowych i finansowych zadania;
3) ustalanie udziałów Stron Porozumienia negocjacyjnego w finansowaniu zadania;



4) przygotowywanie propozycji zwiększenia podstawowego udziału Miasta z tytułu 
okoliczności wymienionych w § 8 ust. 2 punkty: 1 - 6 uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta 
Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych (ze zmianami) - w przypadkach udokumentowanych wniosków złożonych 
przez Inicjatora;

5) zawieranie Porozumień negocjacyjnych w sprawie realizacji inwestycji w trybie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych;

6) przedkładanie Wydziałowi Inwestycji ustaleń wynikających z negocjacji, stanowiących 
podstawę do sporządzenia listy zadań planowanych do realizacji w trybie LII w danym roku 
budżetowym;

7) przedkładanie właściwym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do 
przygotowania wniosków dotyczących zmian w wydatkach inwestycyjnych.

§3
Bezpośredni nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

§4
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) organizowanie pracy Zespołu;
2) ustalanie programu posiedzeń Zespołu;
3) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
4) zapraszanie na posiedzenie Zespołu osób uczestniczących w negocjacjach, w zależności 

od przedmiotu i zakresu negocjacji;
5) przewodniczenie negocjacjom;
6) składanie kwartalnych sprawozdań z czynności podjętych w wyniku prac Zespołu 

Prezydentowi i udostępnianie sprawozdania w formie elektronicznej na serwerze 
\\gmk.local\dane\Sprawozdania.

§5
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, na których spisuje Porozumienia negocjacyjne 
zgodnie z procedurą prowadzenia zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§6
Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu zapewnia Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu.

§7
Traci moc zarządzenie Nr 285/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków 
negocjacji z uczestnikami procesu realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


